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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeii, este o 
condiție sine qua non pentru statutul de membru al UE și invită Comisia să trateze 
aspectele legate de drepturile omului, în special de drepturile femeii, ca pe o prioritate 
în cadrul negocierilor cu Turcia;  

2. îndeamnă guvernul turc să inițieze reforme în ceea ce privește realizarea unei 
adevărate egalități între sexe, a securității sociale, eliminarea  feminizării sărăciei și a 
actelor de violență  împotriva femeilor, precum și intensificarea participării femeilor 
pe piața muncii, în educație și politică la fel de repede cum s-a procedat și în cazul 
legislației privind ridicarea interdicției de a purta văl;   

3. consideră că este esențial ca noua constituție să asigure egalitatea între sexe și să 
acorde femeilor mai multe, nu mai puține, drepturi, inclusiv folosirea pe deplin a 
dreptului acestora de a munci; consideră, de asemenea, că aceasta ar trebui să pună 
bazele pentru reprezentarea egală a bărbaților și femeilor la toate nivelurile 
decizionale, că ar trebui să evite folosirea de criterii vagi precum „moralitate 
generală”, că ar trebui să nu mai privească femeile ca fiind în principal membri ai 
familiei sau ai comunității și că ar trebui să stipuleze din nou drepturile individuale ale 
femeii, inclusiv drepturile privind viața sexuală și reproducerea;

4. salută susținerea din partea guvernului turc pentru proiecte de cooperare eficiente între 
UE și parteneri turci, precum proiectul de înfrățire privind un viitor organism 
independent în domeniul egalității între sexe și care formează 750 de funcționari în 
acest domeniu; se așteaptă ca un astfel de organism în domeniul egalității între sexe să 
fie înființat neîntârziat;  

5. observă cu îngrijorare că participarea femeilor în politică nu a crescut, consideră 
creșterea numărului de parlamentari de sex feminin de la 4,4% la 9% din numărul total 
de parlamentari ca fiind insuficientă și consideră că viitoarele alegeri locale sunt un 
prilej de a remedia această situație prin metode precum alocarea de anumite cote 
pentru femei pe listele electorale.   
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